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دة بصػة ]. 84صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار:  مل تؽـ أشػار افعفد افؼديؿ ُُمدَّ

. حؼًا ـاكت افتقراة يف مدى ؿبقل هذه إشػار واظتبارها إهلقة« ادروكة» بؾ ـان ُهـاك كقع مـ: م99ؿاضعة ؿبؾ جمؿع يؿـقا شـة 

ه ظـ ـؾ خطل,  ر وصارت مصدر افتَّؼيع وإنبقاء هلام ؿدشقة خاصة وُتـزَّ وؿد حظت بافتَّؼديس يف وشط افقفقد ُمـذ ظرص ُمبؽِّ

عب ة افشَّ ودخؾ ادجؿع حسب ظادتف يقم ». وـاكت تمخذ مـفام ؿراءات ادجامع افقفقدية يف ؾؾسطغ: وافتَّعؾقؿ وادُعتؼدات بغ ظامَّ

. ؾُدِؾع إفقف شػر إصعقاء افـبل تات: 17-16:  4)فق « افسبت وؿام فقؼرأ ـْ معف( أتقا إػ أنطاـقة بقسقدية »)(, وبغ هيقد افشَّ بقفس وَم

ءة افـام , وبعد ؿرا قس وإنبقاء أرشؾ إفقفؿ رؤشاء ادجؿع ؿائؾغ ... إن ـاكت ظـدـؿ ـؾؿة ودخؾقا ادجؿع يقم افسبت وجؾسقا

« ادروكة» ـان ؾقف كقع مـ« ـُِتقؾِقؿ» فؽـ افؼسؿ افثافثوؽرها(.  2-1:  17: 21:  15: 15-13:  13)أع « وظٍظ فؾشعب ؾؼقفقا 

 [.حتك بغ افقفقد أنػسفؿ

ؽًا ]. 41, 49صـ -, دار جمؾة مرؿس اإلشؽـدرية افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسةرهبان دير أنبا مؼار:  ُشؾ متسُّ ؽ افتالمقذ وافرُّ فذفؽ متسَّ

, ـام يتَِّضح هذا مـ وصقة افؼديس بقفس فتؾؿقذه تقؿقثاوس, وهق ابـ امرأة هيقدية مممـة صديدًا بافعفد افؼديؿ يف ترمجتف افسبعقـقة

شَة »وأبقه يقكاين )أي: وثـل(:  َؿَؽ أي: افعفد افؼديؿ) μματα γρα    ραَوَأنََّؽ ُمـُْذ افطُُّػقفِقَِّة َتْعِرُف اْفُؽُتَب ادُؼدَّ (, اْفَؼاِدَرَة َأْن ُُتَؽِّ

ِذي يِف اْدَِسقِح َيُسقَع.  ؾُّ اْفِؽَتاِب فِْؾَخاَلِص, بِاإِلياَمِن افَّ , ( هُ أي: افسمجة افسبعقـقة افتل بغ يديف)   γραφη ـُ
ِ
ـَ اهلل َق ُمقحًك بِِف ِم

 , ِذي يِف اْفِزِّ بًا فُِؽؾِّ َظَؿٍؾ َصافٍِح  17َوَكاِؾٌع فِؾتَّْعؾِقِؿ َوافتَّْقبِقِخ, فِؾتَّْؼِقيِؿ َوافتَّْلِديِب افَّ اِماًل, ُمَتَلهِّ ـَ  
ِ
-3:15يت  2« )فَِؽْل َيُؽقَن إِْكَساُن اهلل

17)] 

ورثت افؽـقسة ظـ ادجؿع افقفقدي ]. 96صـ -, دار جمؾة مرؿس تف ــقسة اإلشؽـدريةافعفد افؼديؿ ـام ظرؾرهبان دير أنبا مؼار: 

, حتك إكَّف حَّا ؿامت حرـة ادُعارضة ضد هذه افسمجة مـ ِؿَبؾ هيقد افؼرن افثؼة افؽامؾة ؾقام ؿام بف ادسمجقن اإلشؽـدريقنافققكاين 

ؽ هبا آباء افؽـقسة بؿشاظر افثاين ادقالدي,  يدة مـ افتَّؼقى واإليامن يف ُشؾطاهنا اإلهلل ُمعتؼديـ بام ؾقفا مـ إهلام ٓ يؼؾ ظـ متسَّ ُمتزا

بؾ هق تعديؾ وتصحقح : ُمعؾِّؾغ آختالف بغ افسبعقـقة وبغ افـَّص افعزي أنَّف ٓ يرجع إػ خطل يف افسمجة أو افـَّؼؾ, إصؾ افعزي

 [.إهلل اشتؾزمف افقحل فؽـقسة ادستؼبؾ

أن ـعة, ؼوُهـاك إصارات وصقاهد ـثرة مُ ]. 44صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةان دير أنبا مؼار: رهب

ة وـاكقا يؼتبسقن مـفا ظذ « إبقـريػا» ـتبة أشػار افعفد اجلديد ـاكقا ُمطَّؾعغ وظذ ظؾؿ بافسمجة افسبعقـقة بام ؾقفا إشػار ادُسامَّ

% مـ اؿتباشات افعفد 89حتك إن أحد افعؾامء يؼقل إن «, أهنا كاؾعة فؾتعؾقؿ وافتقبقخ, فؾتؼقيؿ وافتلديب» ادستقى وافقؼغ كػس

 [.افؼديؿ ملخقذة مـ افـَّص افسبعقـل
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اكقس يف وأهّؿ ما فػت كظر أورجي]. 52صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

ا يف افـَّص هلهق وجقد ـؾامت ومُجَؾ بؾ وؾؼرات ـامؾة يف افسبعقـقة ٓ وجقد « افسبعقـقة»واخلامس « افـَّص افعزي»افعؿقديـ إول 

. فذفؽ وضع ظؾقفا ظالمة ُُمقَّزة يف بداية اجلؿؾة أو افؼطعة و هنايتفا, ُماثؾة فؾعالمات افتل كضعفا أن يف وشط أو افعؽس, افعزي

 [افـُّصقص فـؼحفا يف اهلقامش.

يف اهلامش: ُيعزِّ افؼديس أؽسطقـقس ]. 96صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

مًا يف افعؾؿ )يؼصد افؽـائس افؼؿ»ظـ هذا ادقؿػ, رؽؿ أنَّف يؽتب بافالتقـقة, ؿائاًل:  قة وؿتئذ( ظـدهؿ أن يف افؽـائس إـثر تؼدُّ

وح افُؼُدس ـّ يـبغل أن ُكحـِل , ُوِجَد رء يف ادُؼابؾ افعزي خيتؾػ ظامَّ ترمجف افسبعقن وإذا...  افسبعقـقة ُترمجت بؿعقكة افرُّ ؾعذ ما أط

َّؿف بقاشطتفؿ شقء كقَّتفؿ ؿد اكتؼؾت إػ  . ؾلشػار إّمة افقفقدية ادرؾقضة بسبب ظثرهتؿ افديـقة أورؤوشـا أمام افتدبر اإلهلل حا مت

ـا ؿبؾ جمقئف.  وح صعقب أخرى وُشؾِّؿت إػ إمؿ اددظقة فإليامن بربِّ ـ افسبعقن مـ افسمجة بلشؾقب اشتحسـف افرُّ وفذفؽ متؽَّ

افرضورة يـبغل أن ... وـام ــُت أؿقل أن افـَّص افالتقـل فؾعفد افؼديؿ يف حافة  افُؼُدس افذي حثَّفؿ وأظطاهؿ أن يؽقكقا صقتًا واحداً 

ح بحسب افققكاين ادقثقق بف.  [«ُيصحَّ

وُيضقػ ؾقؾق افػقؾسقف ]. 35, 34صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

شة ظذ أجدهيؿ اإلشؽـدري يف افؼرن إول ادقالدي بعض افتػاصقؾ, ؾقذـر أن افشققخ آثـغ وافسبعغ افذيـ محؾقا  إشػار ادُؼدَّ

كحق افسامء شائؾغ اهلَل أن ٓ خُيقِّب مساظقفؿ, ؾاشتجاب اهلُل فصؾقاهتؿ حتك يـتػع هبا افـاس يف تقجقف شؾقـفؿ وحقاهتؿ: ـام أن 

ا افشققخ افذيـ ؿامقا «, ُمساؿًا بحؽؿة وحذق إهلقغ» ادؾؽ كػسف افذي اهتّؿ بتؽؿقؾ هذا افعؿؾ اجلؾقؾ ـان بعؿؾ هذه افسمجة  وأمَّ

ـ داخؾف ؽر مـظقر ُيؿؾقف ما «, افقحل اإلهلل» ؾؽاكقا ُتت ؾـطؼقا بـػس افؽؾامت وإؾعال ـام فق ـان ـؾ واحد مـفؿ ُيصغل إػ ُمؾؼِّ

د ُمسمجغ بؾ)...(  .يؽتبف  [.«ُمعؾِّؿل افؼداشة وأنبقاء» ؾؾؿ يؽـ افشققخ إذًا جُمرَّ

يف اهلامش: يؼقل يقشتغ افشفقد )افؼرن ]. 88صـ -, دار جمؾة مرؿس افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةافعفد رهبان دير أنبا مؼار: 

بِّقغ( »... افثاين ادقالدي( يف حقاره مع تريػق افقفقدي:  ق ُمعؾِّؿقؽ )أي: افرا ً أن أخزك أٓ ُتصدِّ افذيـ جتارسوا ظذ جتدين ُمضطَّرا

حة أن افسبعقن صقخًا يف ظرص بطؾقؿقس مؾؽ مرص تػسر رء آخر خيتؾػ ظامَّ ذحف س ُتظفر رصا . ُهـاك آيات يف افؽتاب ادُؼدَّ

شة ...  ؿ جتارسوا ظذ تلـقد ما مل تذـره إشػار ادُؼدَّ أنا ٓ أثؼ يف ُمعؾِّؿقؽؿ افذيـ رؾضقا ترمجة آراءهؿ باضؾة وأهنؿ أؽبقاء, حتك إهنَّ

ُتبًا مـ افتل ترمجفا افسبعقن افذيـ ـاكقا هل ترمجة أـقال( )و افسبعغ صقخًا وُُياوفقن ترمجة أخرى ـُ ؿ اشتبعدوا  ـام أرجق أن ُتالحظ أهنَّ

 [«.مع بطؾقؿقس
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ـاكت اخلطقة افتافقة احلتؿقة هل ]. 33, 32صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

يف اإلشؽـدرية ابتداًء مـ افؼرن افثافث ؿبؾ عفد افؼديؿ إػ افؾغة افققكاكقة. وؿد متَّت ؾعاًل هذه افسمجة ترمجة افتقراة وباؿل أشػار اف

آثـغ وافسبعغ صقخًا مـ هيقد أورصؾقؿ افذيـ وآشؿ ملخقذ مـ «. ebdomekontaافسمجة افسبعقـقة » ادقالد واصُتِفرت باشؿ

. وفؽـ مل يؼترص اشتعامل هذا ق.م.( 246شـة  - 285بطؾقؿقس افثاين ؾقالدفػقس )شـة ؿامقا بسمجة مخسة أشػار مقشك يف ظرص 

ـ ـؾ أشػار افعفد افؼديؿ افتل ُترمجت ؾقام بعد مـ افؾغة افعزية وصارت ظذ أشػار افتقراة ؾؼط, « افسبعقـقة»آشؿ  بؾ اتَّسع فقتضؿَّ

ت أربعة ؿرون فتـتفل يف وفؼ. معروؾة فدى افُؽتَّاب ادسقحقغ يف افؽـقسة إوػ د بدأت هذه افسمجة يف افؼرن افثافث ؿبؾ ادقالد وامتدَّ

مة شػر يباكضامم شػر إمثال افذي ترمجف شقامخقس افقفقد أوائؾ افؼرن افثاين ادُسجؿ إػ افققكاكقة « يشقع بـ شراخ». ؾػل ُمؼدِّ

ح أن ما يعـقف مـ ظبارة ق.م. يذـر أنَّف ـان فدى هيقد اإلشؽـدرية افتقراة  116شـة  بعض »وإنبقاء وبعض افُؽُتب إخرى: وادُرجَّ

ُتب ادزامر وأدب احلؽؿة وهل آخر إشػار افتل ؿـَّـفا هيقد ؾؾسطغ يف افؼرن افثاين ؿبؾ ادقالد.« افُؽُتب إخرى ـُ  [هل 

هل أؿدم ُمستـد رشافة أرشتقاس: ]. 34, 33صـ -مرؿس , دار جمؾة افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

. مع تػاصقؾ روائقة ؿصصقة ُمشبعة فؾـػس واخلقال, هل ظؿؾ أديب يؿزج احلؼائؼ افتارخيقة فديـا ظـ افسمجة افققكاكقة فؾعفد افؼديؿ

ص هذه افرشافة يف افعـارص ا أمغ  ديؿسيقس ؾافريقسفتافقة: )...( وهذه شؿة إظامل إدبقة افتارخيقة يف افعصقر افؼديؿة. وتتؾخَّ

مـ مؾقؽف بطؾقؿقس افثاين تقؾر كسخة  بيطؾ, Brochoriumمؽتبة اإلشؽـدرية افتل أنشلها بطؾقؿقس إول يف حل افؼصقر 

مشايخ افقفقد مـ بستَّة مـ ة إػ رئقس ـفـة أورصؾقؿ "فقعازر" ضافبًا إفقف أن يبعث فف ث)...( أرشؾ ادؾؽ بع يقكاكقة مـ أشػار افقفقد

فغ يف افتقراة وظارؾغ بافؾغتغ افعزية وافققكاكقة, ـؾ شبط ؾحرضوا حامؾغ . ويذـر أرشتقاس يف رشافتف أشامءهؿ وأشباضفؿ, متػؼِّ

بة . )...( اصطحبفؿ ديؿسيقس ؾافريقس أمغ ادؽتبة إػ جزيرة ؾاروس ظز معفؿ ُكسخة مـ افتقراة مؽتقبة بحروف ظزية ُمذهَّ

ؾقكف فقتَِّػؼ ؿـاكقا ُيؼاركقن ما يع. ؿرٌص ؾاخٌر يف هذا ادؽان اهلادئ بعقدًا ظـ ضقضاء ادديـةجز إمقاج "اهلبتاشتاد" حقث ُأِظدَّ هلؿ حا

. وما ارتضاه اجلؿقع ـان ديؿسيقس يـسخف. اـتؿؾت افسمجة يف اثـغ وشبعغ يقمًا. اجتؿع افشعب مع بعضف وٓ يؽقن ُهـاك خالف

ؾقا إفقف أن ُيعطل كسخة فؽؾ أرخـ مـ مجاظتفؿ.  افقفقدي ـؾف, وؿرأ هلؿ ديؿسيقس مـ افسمجة ؾاشتؼبؾقها بحامٍس صديٍد وتقشَّ

 [.ـات ظذ ـؾ مـ ُُياول تغقر أو حذف أو إضاؾة رءعوبعد آكتفاء ُأضقػت افؾ

افػقجلاتا: ـان افعفد افؼديؿ يف ]. 89-87صـ -ؿس , دار جمؾة مرافعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

ا يف افغرب ؾؽاكت افسمجة افالتقـقة افؼديؿة )ورمزها  ( احلخقذة ظـ افسبعقـقة دون تغقر, OLافؼق ادسقحل هق افسبعقـقة. أمَّ

وهل افتل ـتب هبا أباء افالتغ ادسقحققن مثؾ ترتؾقاكقس وـزياكقس أشؼػ ؿرضاجـة افشفقد يف افؼرن افثافث, ثؿ أمزوشققس 

افـُّّساخ أن  كتقجة فألخطاء ادُساـؿة مـ, وـام حدث يف افؼقأشؼػ مقالكق وأؽسطقـقس أشؼػ هقبق يف افؼركغ افرابع واخلامس. 

ُما دظا افبابا داماشقس بطريرك روما يف أواخر افؼرن . تؽرر هذا أجضًا يف افغرب, اؿتضت افرضورة تـؼقح وتـؼقة ومراجعة افسبعقـقة

بع أن ُيؽؾِّػ افؼديس جروم س, افرا . ؾساؾر جروم إػ ؾؾسطغ دعرؾتف بقجقد اختالؾات بعؿؾ ترمجة ٓتقـقة جديدة فؾؽتاب ادُؼدَّ
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م, وؿامت بقـف وبغ أحبار افقفقد ُهـاك ُماورات ُمـاؿشات حقل رؾضفؿ آظساف 383بغ افـُُّصقص افعزية وبغ افسبعقـقة شـة 

بلشػار افسبعقـقة افتل بدون أصؾ ظزي: ُربَّام بسبب جفؾفؿ بادراحؾ افتارخيقة افتل ظزت هبا إشػار افقفقدية افتل بغ أجدهيؿ 

داً  ؾؼد ـان فدى آباء افؽـقسة ُمـذ افؼرن افثاين صؽقٌك دؾعتفؿ مـفؿ فتشؽقؽف ؾقام بغ أجدي ادسقحقغ مـ أشػار يقكاكقة.  وُربَّام تعؿُّ

ام افقفقد بنخػاء احلؼائؼ وإشػار اإلهلقة فا ٓهتِّ . وبدأ جروم ظؿؾف ُُمتػظًا بستقب إشػار ـام هق يف افسبعقـقة فؽـَّف اشتبدل كصَّ

حف أورجياكقس يف افعؿقد اخلامس مـ اهلؽسابال, وترجؿ افذي ـان ُتت  يديف مـ مؽتبة ؿقرصية اجلديدة, وهق افـَّص افذي صحَّ

ا ما مل جيده ظـدهؿ ؾؼد ترمجف مـ افعؿقد اخلامس مـ اهلؽسابال و  بدًٓ مـف افـَّص افعزي ادقجقد فدى أحبار افقفقد يف ؾؾسطغ. أمَّ

ً أنَّف أخذه مـ أصؾ آرامل )هؽذا دظاه يف افػقجلاتا(  ويذـر جروم أجضًا أنَّف ترجؿ شػر ضقبقاا ظـ افسبعقـقة. وضع فف ظالمات ذاـرا

إٓ أن . ورؽؿ ُتػُّظات افؼديس جروم جتاه إشػار افتل مل يعثر هلا ظذ أصؾ ظزي فدى أحبار افقفقد ُهـاك ؽر مقجقد حافقاً 

, جاظؾة إشػار ـؾفا ظذ مستقى واحد مـ افؼاكقكقة«, افشعبقة»أي « افػقجلاتا» افؽـقسة افؽاثقفقؽقة ؿبؾت ترمجتف وأظطتفا اشؿ

ومـ ؿبؾف جمؿع هقبق افذي حرضه افؼديس أؽسطقـقس شـة , م397ُمستـدة يف ذفؽ إػ ؿرارات جمؿع ؿرضاجـة ادحع ادـعؼد شـة 

ـْ ٓ يعسف بجؿقع »م أن: 1546ادـعؼد شـة , دون متققز بغ هذه إشػار مجقعفا. فذفؽ ؿرر جمؿع تركت افؽاثقفقؽل م393 ـؾ َم

 [«.افُؽُتب ادقجقدة يف افػقجلاتا ُيعتز ُمروماً 

مقؿػ افؽـائس اإلصالحقة ]. 91-89صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

ظذ إشػار افتل فقس هلا أصؾ « إبقـريػا» وم أحد افذيـ أضؾؼقا ـؾؿةـان افؼديس جر)افزوتستاكتقة( مـ أشػار إبقـريػا: 

. وفؽـ بؼل افعفد افؼديؿ يف افؽـقسة ذؿًا بافققكاكقة وؽربًا بافالتقـقة دون أي اختالف, حتك ـاكت ثقرة اإلصالح افديـل يف ظزي

ظذ اظتبار أن افؽـقسة هل ادصدر إشاد وافقحقد  أوروبا ضد افؽـقسة روما يف افؼرن افسادس ظؼ, بسبب ما أضاؾتف مـ ظؼائد,

س وحده هق مصدر افتَّعؾقؿ وافعؼقدة, ويف ادُؼابؾ. فؾتعؾقؿ , ؾبسبب ظؼقدة ادطفر. كادى ُزظامء اإلصالح افديـل أن افؽتاب ادُؼدَّ

ومجع )هيقذا ادؽايب( صدؿات أخػل درهؿ مـ افػضة : »اشتـؽر مارتـ فقثر اظتامد افؽـقسة افؽاثقفقؽقة ظذ ما جاء يف شػر ادؽابقغ

ر يف افؼقامة. ٕ ب ذبقحة ظـ اخلطقة, صاكعًا صـقعًا حسـًا وتؼقيًّا جدًا, إذ ـان ُيػؽِّ نف فق ظذ ظدد افرجال, وأرشؾفا إػ أورصؾقؿ فُتؼرَّ

اؿطغ فؽاكت افصالة مـ أجؾ ادقتك باضؾة. ٕنَّف ـان ي رتئل أن افراؿديـ بـؼاوة تؽقن ُمػقطة هلؿ كعؿة مل يؽـ يرجق ؿقامة افسَّ

س هذا افػؽر. ؾؾفذا صـع هذا افػداء ٕجؾ افراؿديـ فقـحؾُّقا مـ اخلطايا (. ومـ ُهـا 46-43:  12مؽ  2« )جديدة. ؾصافح وُمؼدَّ

ؾؿـ ثؿَّ اشتبعدت ـؾ تعؾقؿ. كشلت يف افؽـائس اإلصالحقة رؽبة صديدة فتحديد إشػار افؼاكقكقة ٓظتبارها أهنا ادصدر افقحقد فؾ

تف معًا وجعؾتف ُمؾحؼًا فألشػار افؼاكقكقة ووضعتف بغ افعفديـ افؼديؿ واجلديد . وهؽذا ـاكت ُتطبع افُؽُتب ما فقس فف أصؾ ظزي وضؿَّ

س تـؼ بافؾغة اإلكجؾقزية افسمجة  شة يف شائر افؾغات إوروبقة. وظـدما بدأت مجعقات افؽتاب ادُؼدَّ ادـسقبة فؾؿؾؽ جقؿس ادُؼدَّ

(KJV .ـاكت بدون أشػار إبقـريػا أحقاكًا ) ت وكتقجة ادُـاؿشات احلادة افتل ؿامت يف أوروبا حقل صحة هذه إشػار اضطرَّ

س يف إكجؾسا وأمريؽا شـة  وهؽذا وصؾت إفقـا افسمجة . م أن ُتعؾـ تقؿُّػفا ظـ ضبع أشػار إبقـريػا1826مجعقات افؽتاب ادُؼدَّ
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س خافقة مـ إشػار ادحذوؾة وُمسمِجًة أجضًا باؿل إشػار ظـ افػقجلاتا افتل أخذت ظـ  افعربقة افصادرة ظـ مجعقة افؽتاب ادُؼدَّ

 [إشػار افعزية افقفقدية.

ـغ إ]. 91صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار:  خرة يف مرص وؿامت يف افسِّ

س خافقًا مـ أشػار إبقـريػا ع بؿعرؾة مجعقات افؽتاب ادُؼدَّ , وذفؽ بطباظة وكؼ هذه ُُماوٓت فسّد افـُّؼص يف افؽتاب ادُقزَّ

)بتعضقد افؼؿص متك ادسؽغ حَّا ـان وـقاًل فبطريرـقة « إشػار افؼاكقكقة افتل حذؾفا افزوتستاكت»إشػار ُتت ظـقان: 

م, وفؽـفا ُتتاج إػ مؼدمة تؼح ادصادر افعربقة وافؼبطقة افتل ُأخذت 1972م. وُأظقد ضبعف ثاكقة شـة 1954درية( شـة اإلشؽـ

فذفؽ ُيالحظ ظـفا هذه افـصقص. ـام صدر أجضًا يف اإلشؽـدرية إشػار ادحذوؾة ـام جاءت يف افسمجة افعربقة افؽاثقفقؽقة: 

 [.شببفا يرجع إػ ادصدر افذي ُأخذت مـف ـؾ مـفام, ظقة بغ افطبعتغوجقد بعض آختالؾات افؾػ ئافؼار

ما فديـا ذي بدء, يـبغل أن كعرف أن  ادئب]. 78صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

س أو افتل ضبعفا أباء افقسقظققن يف فبـان, أو أن مـ ترمجات ظربقة فؾعفد افؼديؿ ء افّصادرة حديثًا ظـ مجعقة افؽتاب ادُؼدَّ , شقا

افـَّص » هل مجقعًا ُمسمجة ظـ أصؾ ظزي حسب افـَّص افقفقدي افتَّؼؾقدي ادعروف باشؿ«, ترمجة تػسرية»ادشفقرة باشؿ 

 [.واحدةفذفؽ كجد إفػاظ ُمتؼاربة وادعاين : «احاّشقري

وبعد ُتديد ظدد أشػار افعفد افؼديؿ ]. 82صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

ابـ »ـان افرايبِّ « افـَّص احاّشقري». وافشخصقة افرئقسقة وراء تثبقت ـان ٓبد أجضًا مـ تقحقد وتثبقت افـُُّصقصم, 99افعزي شـة 

رضورة اخساع كظام تشؽقؾ م. ويتبع تثبقت افـَّص افعزي 135و  132إب افروحل فثقرة ابـ ـقـب افقفقدية بغ شـتل «, ظؼقبة

ر ؿام بخصقص تشؽقؾ ـؾؿة افؽؾامت افعزية فضبط كطؼفا وبافتايل تػسرها تػسراً صحقحاً  م افتَّؾؿقد افقفقدي مثاًل حلقا ذ ». وؿد ؿدَّ

ر»(, هؾ ُتـطؼ 19:  29يف )تث  افعزية افتل جاءت« ك ر ـْ مجات احلديثة, أم « ِذ بؿعـك "تذـار", وهق افتَّشؽقؾ افذي أخذت بف افسَّ

ٌر" بؿعـك "رجؾ" ؟ ـَ  [ُتـطؼ "َذ

آختالؾات بغ افسبعقـقة وبغ ترجع ]. 79صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

ر مـفا ـؾ كّص إػ  احاّشقري افعزي افـَّص  [حتك وصؾ إفقـا يف وضعف احلايل. ادراحؾ افتارخيقة افتل تطقَّ

ن افـَّص ادخطقضة افسقـائقة, ]. 67صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار:  ويتؽقَّ

. وافذي ورؿة أخرى ُمػقطة يف متحػ افدوفة بؾقبزج بلخامكقا 43باإلضاؾة إػ )بخالف افعفد اجلديد(  ورؿة 156افسبعقـل ؾقفا مـ 

ّحافة ؿسطـطغ تشـدورف, ومحؾ مـفا 1859اـتشػ هذه ادخطقضات يف دير شاكت ـاتريـ بسقـاء شـة   43م هق افعامل إحاين افرَّ

وم إرثقذـس(, ورؿة أودظفا متحػ فقبزج, ثّؿ ظاد بخطاب تقصقة مـ  ؿقرص روشقا وؿتئذ )وـان ُيعتز حامل ــائس وأديرة افرُّ

ؾاصساها ادتحػ وأخذ باؿل ادخطقضة. وبعد دراشتفا وكؼها أودظفا مؽتبة فقــجراد بروشقا حتك ؿقام افثقرة افشققظقة هـاك, 
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ة يف , إشسفقـلم بؿبؾغ مائة أخػ جـقف 1933افزيطاين شـة  ويرجع تاريخ كساخة هذه  .ُمؼتـقات متاحػ إكجؾسا وصارت أثؿـ ُدرَّ

. وٓ ُتقي شػرّي ادؽابقغ افثافث وافرابعوهل ـامؾة ؾقام ظدا إوراق افتل مُحؾت إػ فقبزج, م, 359ادخطقضة إػ حقايل شـة 

ح أن ل فؽتاب ضقبقت خيتؾػ ظـ ادقجقد يف ادخطقضات إخرى وُيرجِّ  [.ف افـَّص إصقؾوفؽـَّفا تتؿقَّز بـصٍّ ُمطقَّ

ادخطقضة افػاتقؽاكقة مـ افؼرن ]. 68, 67صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

بع أجضاً  -19و  7-5 : 2صؿ  2, 28 : 46-1 : 1م يف مؽتبة افػاتقؽان وٓ يـؼص مـفا شقى تؽ 1475ُمػقطة ـامؾة ُمـذ شـة , افرا

 م1888م وتصقيرها شـة 1857ومل ُيسؿح بآضالع ظؾقفا إٓ ُمـذ شـة  .وأربعة أشػار ادؽابقغ 69 : 138 -27 : 196مز , 13

راشات افتل جرت ظذ كصقصفا أنَّف هق افـَّص افتؼريبل افذي ـان أمام أورجياكقس  بسبب مجال كساختفا وحروؾفا. وؿد اكتفت افدِّ

ك  ءأثـا خؿ ادُسؿَّ ػف افضَّ فا هق افذي ـان صائعًا فدى ــقسة اإلشؽـدرية«. اهلؽسابال»وضع ممفِّ , فذفؽ يؿقؾ أؽؾب افعؾامء إػ أن كصَّ

 [.فذفؽ ُيؿؽـ اظتباره أنَّف أؿدم وأؾضؾ ادقجقد مـ كصقص افسبعقـقة

ادخطقضة اإلشؽـدراكقة مـ افؼرن ]. 69صـ -مرؿس  , دار جمؾةافعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار: 

م. 1627. وـان بطريرك اإلشؽـدرية فؾروم إرثقذـس ـرفُّس فقـار ؿد أهداها دؾؽ إكجؾسا صارل إول شـة اخلامس ادقالدي

ّي ادؽابقغ افثافث فؽـفا تشؿؾ شػر .وبعض افػراؽات يف شػر افتؽقيـ 19:  79-19:  4هذه ادخطقضة ُمػقطة ـامؾة إٓ مـ مز 

. وتتؿقَّز هذه ادخطقضة بافتَّؼسقؿ افؾقتقرجل دزامرها, حقث تسبؼفا رشافة افؼديس أثـاشققس افرشقيل ظـ ادزامر, ـام وافرابع

مصدر هذه ُأخِحؼ هبا أجضًا افتَّسابقح افتل ما زافت تـػرد افؽـقسة افؼبطقة بتالوهتا فقؾة شبت افـُّقر. وؿد اشتؼر افعؾامء ظذ أن 

وافذي يؾػت افـَّطر أن أؽؾب اؿتباشات افعفد اجلديد مـ أشػار افعفد افؼديؿ افققكاين تؼسب جدًا مـ افـُُّصقص هل مرص )...( 

 [.كصقص هذه ادخطقضة أـثر مـ ادخطقضة افػاتقؽاكقة

ـّ أن وإػ ظفد ؿريب, ]. 69, 68صـ -, دار جمؾة مرؿس افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدريةرهبان دير أنبا مؼار:  ـان ُيظ

 ا اإلمزاضقر ؿسطـطغ افؽبر فؽـائس ظاصؿتف اجلديدةهادخطقضة افسقـائقة وافػاتقؽاكقة ُيعتزان مـ ضؿـ اخلؿسغ جُمؾَّدًا افتل أهدا

ح. فذفؽ اجتفد افعؾامء يف ترجقح أماــ «. افؼسطـطقـقة» فؽـ افػحص احلديث أثبت أن افـَّص افشائع ؾقفام هق افـَّص ادرصي ادُـؼَّ

أخرى صدرت ظـفا هاتان ادخطقضتان. ويؽاد يؽقن اإلمجاع ظذ ترصقح مديـة ؿـسطاكس, وذفؽ ٕنـا كعؾؿ مـ دؾاع أثـاشققس 

م ُكسخًا ُمـذ مخس ظؼة شـة هدية هلذه ادديـةم, 356شـة  افرشقيل ادرؾقع فإلمزاضقر ؿـسطـطققس أي , أن افؼديس أثـاشققس ؿدَّ

ح فؾسمجة افسبعقـقة ؿريبًا مـ روما. م349-339بغ شـتل  جقح يؼح ظذ إؿؾ ـقػقة وصقل افـَّص ادرصي ادُـؼَّ ويزيد . هذا افسَّ

جقح أن ترتقب جتؾقد إشػار وظددها يف ادخطقضة افػاتقؽاكقة يتؿّشك متامًا مع ما جاء يف رشافة افؼديس أثـاشققس  مـ صحة هذا افسَّ

تقب ادقضقع , بؾ إن َوْضع رشافة افعزاكقغ يف هذه ادخطقضة, وهل مـ رشائؾ افعفد اجلديد, م367افػصحقة شـة  هق بـػس افسَّ

شة ـام جاء يف رشافتف افػصحقة ل افرأي افؼائؾ أن . هذه إشبايف ؿاكقن إشػار ادُؼدَّ ِـّ ادخطقضة افػاتقؽاكقة هل واحدة ب مجقعًا تز

مفا افؼديس أثـاشققس دديـة ؿـسطاكس  [.مـ اهلدايا افتل ؿدَّ



وع َظِصر افُؽتُب  افعفد افؼديؿ ـام ظرؾتف ــقسة اإلشؽـدرية [8] َمْؼُ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

 يف اخِلتام ......

 ؿكسلل اهلل أن يتؼبَّؾ هذا افَعَؿؾ, وأن يؽقن خافصًا فقجفف تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقف هدي كبقـا ُمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِف َوَشؾَّ 

ظقية (, ببـؽ آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ )شاهؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كرص, افؼاهرة, مجفقرية مرص افعربقة

 دزيد مـ افتَّقاصؾ:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  99291995654297ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, ُمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد مـ أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 ف تتّؿ افصاحلاتاحلؿد هلل افذي بـعؿت

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

